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REPÚBLICA DEMOÇAMBIQUE
_____________

MINISTÉRIO DA SAÚDE

DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

COMUNICADO DE IMPRENSA � ACTUALI⺁AÇÃO DA IN�ORMAÇÃO SOBRE A

CO�ID��� NO PA�S E NO MUNDO

De acordo com a actualização diária da Organização Mundial de Saúde (OMS),

até às 24h do dia 6 de Setembro de 2020, houve registo de um número

cumulativo de 27.2�6.303 casos da CO�ID���, dos quais 226.3�� são casos

novos registados nas últimas 24h. A nível global, registou�se um número

cumulativo de 887.5�� óbitos devido à CO�ID���, dos quais 3.8�� nas últimas

24h. Actualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de ��.37�.4�8 de

pessoas recuperadas da CO�ID���, das quais 208.6�2 nas últimas 24h.

No continente africano, de acordo com actualização diária do Centro de

Controlo de Doenças de África (CDC�África), até às �0h do dia 7 de Setembro de

2020 havia o registo de um número cumulativo de �.2��.38� casos da CO�ID�

��, dos quais 7.665 registados nas últimas 24h. Nas últimas 24h, o continente

africano registou 227 óbitos tendo ficado com um cumulativo de 3�.283 óbitos

devido à CO�ID���. Actualmente existem, em África, �.038.256 pessoas

recuperadas da CO�ID���, das quais 6.803 nas últimas 24h.
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Em Moçambique existe, até o momento, um cumulativo de 2.068.2�0 pessoas

rastreadas para a CO�ID��� nos diferentes pontos de entrada. Destas, 35.404

foram submetidas à quarentena domiciliar. Neste momento, 4.68� pessoas

observam ainda a quarentena domiciliar e 2.742 contactos de casos positivos

estão em seguimento.

Até hoje, 7 de Setembro de 2020, no nosso País foram testados

cumulativamente �06.382 casos suspeitos, dos quais 2.006 nas últimas 24 horas.

Destas, �.�35 amostras foram testadas em laboratórios do sector público e têm

a seguinte proveniência: �2 da Província de Cabo�Delgado, 6� da Província de

Nampula, 370 da Província da ⺁ambézia, 27 da Província de Tete, 72 da

Província de Manica, �0� da Província de Sofala, �6 da Província de Inhambane,

�0 da Província de Gaza, 28� da Província de Maputo e 8� da Cidade de Maputo.

Das 87� amostras testadas em laboratórios do sector privado, 506 provém da

Província de Cabo�Delgado, �8 da Província de Tete e 365 da Cidade de Maputo.

Dos novos casos suspeitos testados, �.8�3 foram negativos e ��3 foram

positivos para CO�ID���. Dos cento e treze (��3) casos novos hoje reportados,

cento e doze (��2) casos são indivíduos nacionalidade moçambicana e um (�)

caso é de um estrangeiro de nacionalidade indiana. Destes, cento e onze (���)

casos são de transmissão local e dois (2) casos são importados. Os casos

importados são de dois (2) cidadãos de nacionalidade moçambicana

provenientes da África do Sul.

Assim, o nosso País tem cumulativamente 4.557 casos positivos registados, dos

quais 4.276 casos são de transmissão local e 28� casos são importados. A

distribuição dos casos novos por Província é a seguinte:
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�. Cinco (5) casos na Província de Cabo�Delgado (Cidade de Pemba), que

resultam do rastreio de contactos com casos positivos;

2. Dois (2) casos na Província de Nampula (Distrito de Nacala�Porto). Ambos

resultam da vigilância nas unidades sanitárias;

3. Um (�) caso na Província de Manica (Cidade de Chimoio), que resulta da

vigilância nas unidades sanitárias;

4. Nove (�) casos na Província de Sofala (Cidade da Beira), que resultam da

vigilância nas unidades sanitárias;

5. Cinco (5) casos na Província de Inhambane (2 na Cidade de Inhambane, 2

no Distrito de Massinga e � no Distrito de Jangamo). Destes, um (�) caso

resultam da vigilância nas unidades sanitárias e quatro (4) casos resultam

do rastreio de contactos de casos positivos;

6. Um (�) caso na Província de Gaza (Cidade de Xai�Xai), que resulta da

vigilância nas unidades sanitárias;

7. �inte e nove (2�) casos na Província de Maputo (�8 na Cidade da Matola,

4 no Distrito de Moamba, 4 no Distrito de Marracuene e 3 no Distrito de

Boane). Destes, vinte e quatro (24) casos resultam da vigilância nas

unidades sanitárias e cinco (5) casos resultam do rastreio de contactos de

casos positivos.

8. Sessenta e um (6�) casos na Cidade de Maputo. Destes, cinquenta e um

(5�) casos resultam da vigilância nas unidades sanitárias e dez (�0) casos

resultam do rastreio de contactos de casos positivos.

Dos cento e treze casos novos, cinquenta e nove (52.2%) são do sexo masculino

e cinquenta e quatro (47.8%) são do sexo feminino. Destes, cinco (5) casos são

crianças menores de cinco anos de idade e dois (2) casos são indivíduos com

mais de 65 anos de idade. As faixas etárias de 25�34 anos de idade e 35�44 anos
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de idade registaram o maior número de casos, com trinta (30) casos cada,

correspondendo a 53% do total dos casos hoje reportados. Os casos hoje

reportados encontram�se em isolamento domiciliar e decorre o processo de

mapeamento dos seus contactos.

Moçambique conta com um cumulativo de �0� indivíduos internados devido à

CO�ID���, dos quais dezanove (��) estão sob cuidados médicos nos centros de

isolamento. Os indivíduos internados padecem de patologias crónicas diversas,

associadas à CO�ID���. Assim, temos dois (2) indivíduos internados na Província

de Tete e dezassete (�7) indivíduos internados na Cidade de Maputo. Nas

últimas 24h registamos registamos dois (2) novos internamentos hospitalares

na Cidade de Maputo.

Gostaríamos de informar que registamos mais oitenta e dois (82) casos

totalmente recuperados da CO�ID���. Dos oitenta e dois (82) casos

recuperados hoje reportados, oitenta e um (8�) casos são indivíduos de

nacionalidade moçambicana e um (�) caso é estrangeiro, de nacionalidade

indiana. Destes, quatro (4) casos recuperaram na Província de Cabo�Delgado,

seis (6) casos na Província de Niassa, quarenta (40) casos na Província de

Nampula, um (�) caso na Província da ⺁ambézia, quatro (4) casos na Província

de Inhambane e vinte e sete (27) casos na Província de Maputo.

Actualmente, 2.6�7 (60.5%) indivíduos previamente infectados pelo novo

coronavírus estão totalmente recuperados da doença.

Moçambique conta, actualmente, com vinte e sete (27) óbitos devido à CO�ID�

��.

Neste momento, o País tem �.82� casos activos da CO�ID���.
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Informação Adicional

Gostaríamos de lembrar começou a vigorar desde as zero horas, o Estado de

Calamidade Pública no Contexto da Pandemia da CO�ID���. Enquanto durar o

Estado de Calamidade Pública, serão mantidas as medidas gerais de prevenção

e combate à CO�ID��� que vinham decorrendo durante os últimos cinco meses,

no quadro do Estado de Emergência.

Por isso, deve�se evitar frequentar lugares com aglomeração de pessoas e

cumprir rigorosamente com todas as medidas de prevenção para a CO�ID��� já

emanadas pelo Ministério de Saúde, nomeadamente:

� Usar correctamente a máscara sempre que sair de casa;

� Lavar várias vezes as mãos com água e sabão ou use um desinfectante à base

de álcool a 70%;

� Manter o distanciamento fisico mínimo de �,5 metros;

Sejamos verdadeiros promotores de saúde, qualquer duvida ligue

gratuitamente para o Serviço Alô�ida (TMcel � �4�0 ou 82 �4�, �odaCom �

84 �46, Movitel � �4�0) ou Disque PENSA (*660# ou para a linha ��0) para ter

uma consulta médica gratuíta.

Está nas nossas mãos a tarefa de colaborarmos para a diminuição da

propagação da CO�ID���.

Maputo, 7 de Setembro de 2020
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Anexo – �

Distribuição de Casos por Província e Sexo (Diário)

Província Masculino �eminino

Cabo�Delgado 5 casos

Nampula 2 casos

Manica � caso

Sofala 4 casos 5 casos

Inhambane 3 casos 2 casos

Gaza � caso

Província de Maputo �2 casos �7 casos

Cidade de Maputo 33 casos 28 casos

Total 5� casos 54 casos
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Anexo –2

Resumo Diário de Casos por �aixa Etária

�aixa Etária Casos

� 5 anos de idade 5 casos

5��4 anos de idade 7 casos

�5�24 anos de idade �6 casos

25�34 anos de idade 30 casos

35�44 anos de idade 30 casos

45�54 anos de idade �4 casos

55�64 anos de idade 5 casos

+ 65 anos de idade 3 casos

Sem Informação 3 casos

Total �03 casos
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Anexo�3

Resumo Nacional

Província Casos

Positivos

Casos Recuperados Óbitos Casos Activos

Cabo Delgado 617 432 1+1# 186

Niassa 123 37 86

Nampula 549 380 5 161

Zambézia 63 58 1 4

Tete 85 70 2 13

Manica 95 70 2 23

Sofala 173 126 48

Inhambane 101 87 14

Gaza 177 167 2 10

Província de Maputo 836 698 199

Cidade de Maputo 1738 572 14+3# 1085

Total 4557 2697 27 1829

*4 Óbitos por outras causas.
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Anexo�4

Informação sobre os casos internados

Província
Total cumulativo

de casos
internados

Altas nas últimas
24 horas

Casos actualmente
internados

Niassa 0 0 0
Cabo Delgado 3 0 0
Nampula �6 0 0
⺁ambézia 0 0 0
Tete 4 0 2

Manica 0 0 0

Sofala 6 0 0
Inhambane 4 0 0
Gaza 4 0 0
Maputo
Província � 0 0

Maputo
Cidade 63 0 ��

Total �0� 0 2�
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